Havstrygerne.dk

Nyhedsbrev marts 2021

Så kom for foråret, dagene bliver længere og lysere, vejret er mildere og
temperaturen stinger, det er en dejlig årstid. Vi har nemmere ved at komme
afsted til løb og det fællesskab, vi har sammen når vi løber.
Vi må nu være 50 personer sammen, det giver os flere muligheder for udendørs
aktiviteter.
Vores standerhejsning og generalforsamling må dog stadig vente på sig, da vi
ikke har mulighed for at afholde den som restriktionerne er nu. Bestyrelsen
fortsætter som den er nu og de der er, på valg har sagt ja til at blive til vi kan
afholde vores generalforsamling. Når der åbnes op for indendørs aktiviteter,
finder vi en dato og sender den ud til jer.
Tænk over om i har lyst til at byde ind til en post i bestyrelsen, vi kommer til at
have brug for flere. Jeg kan fortælle at det er en fin opgave hvor der er rig
mulighed for at komme med nye tiltag og sætte præg på klubben, vi er rigtig gode
til at hygge, og have det sjovt når vi har møder, alle kan byde ind. Den tid man er
i bestyrelsen, betalers der ikke kontingent, og der er et honorar til køb af løbe
udstyr.
Den endelige løbskalender kan vi ikke lave under de restriktioner der er for
nuværende, men vi har besluttet at sætte gang i det, vi mener er relevant og
muligt.
Mandag d. 29/3 kl. 1730, starter vi med at løbe oppe fra Munk ved Tornby Strand.
Mandag d. 12/4 kl. 1700 starter vi begynderhold, vi mødes på parkeringspladsen
ved Munk.
Der kommer et program og tovholder liste ud, passer tidspunktet ikke byttes der
indbyrdes som vi plejer. Vi har valgt at lave et lidt kortere program for at undgå at
det går ind i sommerperioden.
Lørdag d. 8/5 afholder vi Fyr løbet. Det bliver kun for klubbens medlemmer, da vi
ikke kan afholde noget hvor der er gæster med. Forhåbentlig bliver det normalt
igen til næste år.
Der bliver 2 start tidspunkter.
Kl. 10 for dem der løber 4 runder
Kl. 11 for dem der løber 1til 3 runder.
Vi slutter af med suppe leveret af Tor Ove.

Max deltager 50 personer.
Der laves en begivenhed på Facebook, og ellers er man velkommen at tilmelde
sig på mail www.havstrygerne.dk
Der er lavet en genåbningsplan og den følger vi. Vi informerer løbende om nye
aktiviteter.

Har i spørgsmål til bestyrelsen er i meget velkommen til at skrive/ringe
til en af os.
Følg os på www.havstrygerne.dk og på Facebook.
Vi ser frem til et dejligt forår med mange fælles ture i klubben. Vel
mødt.
Hilsen Bestyrelsen
Annika Jacobsen

